Kratery meteorytowe na Ziemi
Meteorite craters on Earth

Kratery w rezerwacie Meteoryt Morasko należą do jednych z pierwszych rozpoznanych kraterów uderzeniowo-wybuchowych na Ziemi. Na całej naszej planecie odkryto do tej pory
około 200 kraterów powstałych w wyniku uderzenia meteorytu. Miejsc, w których oprócz kraterów odkrywa się również fragmenty meteorytów, jest około dwudziestu. Miejsc, w
których spadek, jak w Morasku, nastąpił w skały „miękkie” - zaledwie kilka.
Morasko craters were among the first recognised meteorite impact craters on Earth. Currently there is around 200 impact craters known on our planet. Meteorite fragments are found
in around 20 of those. Only a few impacts into “soft” rocks - similar to the clay in the Morasko area - are known on Earth.
Kratery Clearwater, Kanada
Clearwater craters, Canada
Średnica
Diameter

Wiek [lat]
Age [years]:

~36 km
~26 km

290 ± 20 mln

Krater New Quebec, Kanada
New Queber crater, Canada

~3.4 km

~0.09 km

1.4 ± 0.1 mln

~12.6 km

3000-6000
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Krater Aorounga, Czad
Aorounga crater, Chad

Kratery Morasko, Polska
Morasko craters, Poland

Kratery na innych ciałach Układu Słonecznego
Powierzchnie innych planet, księżyców i małych ciał są również
usiane kraterami. Ze względu na szczątkową atmosferę, kratery
na innych ciałach Układu Słonecznego są bardzo dobrze
zachowane. Ziemskie kratery ulegają szybszej erozji ze
względu na warunki atmosferyczne.

< 350 mln
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Craters on other Solar System bodies
Craters are also pentiful on the surfaces of other planets, moons
and small Solar System bodies. Due to residual atmosphere they
are well preserved. Craters on Earth erode fast due to the
atmospheric conditions.
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~100 km

Krater Daedalus na powierzchni Księżyca
Daedalus crater on the surface of the Moon
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Krater Manicouagan,Kanada
Manicouagan crater,Canada

Kratery na powierzchni planetoidy Lutetia
Craters on the surface of the asteroid Lutetia

214 ± 1 mln
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Krater Barringera, USA
Barringer crater, USA

~1.2 km 49 000 ± 3000

Kratery na powierzchni Merkurego
Kraters on the surface of the planet Mercury
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Krater Chicxulub, Meksyk
Chicxulub crater, Mexico

250-280 km

64.98
±0.05 mln

~10.5 km 1.07 ± 0.05 mln
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Krater Bosumtwi, Ghana
Bosumtwi crater, Ghana

Krater Roter Kamm, Namibia
Roter Kamm crater, Namibia

~2.5 km
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Krater Wolfe Creek, Australia
Wolfe Creek crater, Australia

~0.85 km

3.7 ± 0.3 mln

d < 1 km
1 km < d < 10 km
10 km < d < 100 km
d > 100 km

~300 000
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Gospodarz terenu:
Host of the area:

d - średnica krateru
d - crater diameter
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Utworzenie ścieżki przyrodniczej:
Creation of educational trail:
Nadleśnictwo Łopuchówko

